Regulamentul concursului
“Oglindă, oglinjoară, care-i cea mai fotogenică Miss Boboc și de la ce școală?”
23 februarie – 8 martie 2012

1.

Date Generale

1.1. Concursul “Oglindă, oglinjoară, care-i cea mai fotogenică Miss Boboc și de la ce școală” este organizat de
SC Veveveuri SRL, cu sediul în Bulai, nr.161, Com.Moara, județul Suceava, înregistrată la Registrul Comerțului
sub numărul J33/1847/2008, cod de înregistrare fiscală 24890330.
1.3. Regulamentul are caracter oficial și poate fi modificat unilateral de către organizatori. Participanții vor fi
anunțați de eventualele modificări.
1.4. Concursul se va desfasura în perioada 23 februarie – 8 martie 2012.
2.

Sistem de desfășurare

2.1. La concurs vor participa câștigătoarele titlurilor de Miss Boboc în anul 2011, care au beneficiat de premiul
oferit de către www.OrasulSuceava.ro ce a constat într-o ședință foto profesională cu fotograful Daniel
Penciuc. Numărul participantelor la concurs este de nouă.
2.2. Fotografiile se vor fi postate online pe www.OrasulSuceava.ro, în categoria dedicată, pe contul oficial de
Facebook al Galleria Suceava, precum și într-o expoziție dedicată în cadrul Galleria Suceava (câte 3 fotografii
de persoană).
2.3. Desfășurându-se în trei medii diferite, proporția voturile venite de pe fiecare mediu va fi următoarea: (1)
voturile de pe www.OrasulSuceava.ro vor conta 40% din scorul final, (2) voturile de pe
www.Facebook.com/GaleriaSuceava vor conta 30% din scorul final, iar (3) voturile din cadrul expoziției de la
Galleria Suceava vor conta 30% din scorul final.
2.4. Sistemul de vot va fi unul pe puncte. Concurenta cu numărul cel mai mare de voturi, pe fiecare mediu în
parte, va primi 9 puncte, următoarea clasată 8 puncte, locul trei 7 puncte, locul patru 6 puncte, locul cinci 5
puncte, locul șase 4 puncte, locul șapte 3 puncte, locul opt 2 puncte și locul 9 un punct.
2.5. Concurenta care va obține suma cea mai mare de puncte obținute de pe cele trei medii de vot va fi
declarată câștigătoare.
2.6. În caz de egalitate, departajarea se va face în funcție de numărul de puncte obținut pe
www.OrasulSuceava.ro, iar dacă egalitatea persistă după numărul de “share”-uri ale fotografiei pe Facebook.

2.7. Sistem de vot în cadrul www.OrasulSuceava.ro: se va accepta un singur vot per IP pe zi.
2.8. Sistem de vot în cadrul www.Facebook.com/GaleriaSuceava: se iau în considerare doar “like”-urile
fotografiilor postate în albumul special creat acolo.
2.9. Sistem de vot în cadrul expoziției de la Galleria Suceava: se iau în cosiderare numai voturile de la
persoanele care-și completează toate datele de identificare, inclusiv datele de contact care vor fi folosite
pentru verificare aleatorie (pas 1/10). Voturile care nu conțin toate datele sau care la verificare nu coincid, vor
fi anulate. Se accept un singur vot per concurs.
2.10. Termenul limită până la care participanţii pot primi voturi la fotografii este 7 martie 2012, ora 24.00.
2.11. Orice like/vot primit la o fotografie participantă după termenul limita nu va fi luat în considerare.
2.12. Câștigătorii vor fi anunțați joi, 8 martie 2012, ora 20.00, în cadrul unui eveniment de premiere organizat
la expoziția din Galleria Mall Suceava.
2.13. Câștigatorii vor fi intra în posesia premiului în cadrul evenimentului de premiere din data de 8 martie
2012, ora 20.00, de la Galleria Mall Suceava.
3.

Eligibilitatea persoanelor care pot participa la concurs

3.1. La concursul “Oglindă, oglinjoară, care-i cea mai fotogenică Miss Boboc și de la ce școală?” au fost înscrise
doar câștigătoarele de Miss Boboc din toamna anului 2011, care au beneficiat de ședința foto gratuită oferită
ca premiu de către www.OrasulSuceava.ro
4.

Premii

4.1. În funcție de punctajul obținut, premiile constau în:
4.1.1. Premiul I (cele mai multe puncte): Un aparat de fotografiat în valoare de 600 lei.
4.1.2. Premiul II: O ramă foto digitală în valoare de 400 lei.
4.1.3. Premiul III: O memorie USB (stick) în valoare de 200 lei.
4.1.4. Mențiuni: 6 mențiuni speciale în valoare 50 lei fiecare, ce constau în câte un bon de consumație la
Ristorante Da Vinci Suceava
4.1.5. Toate concurentele vor primi cadou 3 fotografii format 30x40cm, în valoare de 18,5 lei bucata.
4.4. Premiile nu sunt transmisibile, nu pot fi preschimbate în bani sau în alte produse/servicii.
5.

Protectia datelor personale

5.1.
OrasulSuceava.ro respecta și protejeaza confidențialitatea datelor personale ale utilizatorilor. Orice
informație personală este prelucrată și folosită conform politicii de confidențialitate a datelor personale și nu
va fi folosită în niciun mod care contravine acestei politici.

5.2.
Site-ul OrasulSuceava.ro este singurul proprietar al informațiilor colectate. Aceste informații nu sunt și
nu vor fi vândute, închiriate, făcute cunoscute unor terți sau utilizate în alte moduri decât cele prezentate în
acest document.
5.3.
Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția
datelor personale stocate pe durata concursului și după finalizarea acestuia (păstrarea informațiilor furnizate
la votul din cadrul expoziției).

APROBAT,

Daniel Prorociuc
Projects Manager at Veveveuri Srl

